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Stichting ZZG – grenzenloze zorg -:  

• Wil bewustwording bevorderen van de grote verschillen in welvaart en welzijn 
tussen mensen met en zonder beperking in Nederland ten opzichte van mensen 
in de zogenaamde zich ontwikkelende en ontwikkelingslanden;  

• Vindt het zinvol eigen middelen en mogelijkheden in te zetten om de kansen op 
“volwaardig burgerschap” voor mensen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking in deze landen te bevorderen;  

• Ondersteunt en werkt daarvoor samen met instellingen en initiatieven, die 
mensen ondersteunen met een verstandelijke of meervoudige beperking die zich 
in ernstige achterstandspositie bevinden;  

De stichting werkt hieraan:  

• Door het geven van informatie en voorlichting over de mogelijkheden om mensen 
met een verstandelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden 
daadwerkelijk te ondersteunen;  

• Door personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires en andere bij Lunet zorg en 
eventuele bij andere zorgpartners betrokken personen, mogelijkheden en 
ondersteuning te geven voor het succesvol uitwisselen van kennis en ervaring;  

• Door rechtstreeks ondersteuning te geven aan instellingen en initiatieven in de 
zogenaamde zich ontwikkelende en ontwikkelingslanden, in het land van 
herkomst dan wel in Nederland;  

• Door samen te werken met andere (rechts)personen, die een gelijk of soortgelijk 
doel beogen;  

Zij beoogt niet het realiseren van winst.  

De stichting werkt de doelstellingen uit door:  

• het in stand houden en uitbreiden van financiële middelen door het actief werven 
hiervan bij donateurs, charitatieve instellingen en commerciële bedrijven. Dit 
mede op basis van gerichte projecten;  

• op grond van een overeenkomst samen te werken  met diverse organisaties en 
personen zoals Lunet zorg, contactpersonen in Minsk - Wit-Rusland, de Raad 
Jeugd- en Kinderbescherming te Iasi - Roemenië;  

• indien van toepassing samen te werken met onderwijsinstellingen en andere 
personen en organisaties die door hun deskundigheid kunnen bijdragen aan de 
nodige ondersteuning;  

• het op diverse manieren communiceren met diverse relevante partijen;  
• het materieel en immaterieel ondersteunen van projecten in Wit-Rusland, 

Roemenië, Ghana en incidentele projecten. Dit op basis van vooraf ingediende 
projectaanvragen en achteraf door middel van een financiële en inhoudelijke 
verantwoording;  

• het uitzenden van deskundigen;  
• het onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk;  



• het bezoeken van projecten om de geoormerkte besteding van middelen te 
volgen en de nodige plaatselijke contacten te onderhouden;  

• het afleggen van verantwoording door inhoudelijke en financiële jaarverslagen;  
• het regelmatig houden van bestuursvergaderingen.  

Voor 2016-2017 gelden de volgende werkdoelen: 
 
1. Het werven van een penningmeester voor onze stichting. 
 
2. Het introduceren van de nieuwe voorzitter bij de partners in binnen- en buitenland.  
 
3. Doordat Antoinette Smits van de stichting Dominique Roemenië haar 
werkzaamheden eind 2015 gestopt heeft, wordt de overeenkomst met de stichting 
Dominique Roemenië beëindigd. 
 
4. Er wordt een overeenkomst afgesloten met onze nieuwe contactpersoon van 
Fundatia Izvor te Iasi in Roemenië;   
 
5. Het verlengen van de overeenkomst met Mrs. T. Stralchenya, contactpersoon en 
tolk in Minsk - Wit-Rusland. 
 

6. Het onderhouden en /of verder uitbouwen van het contact met de stichting Tarasiki 
t.b.v. de projecten in Wit-Rusland. 
 

7. Het regulier financieel ondersteunen van projecten in Wit-Rusland, Ghana en 
Roemenië. Hierbij zal de nadruk steeds verder komen te liggen op de bevordering 
van deskundigheid en minder op materiele ondersteuning. 
 

8. Het ondersteunen van projecten voor deskundigheidsbevordering in Wit-Rusland 
en het Keukenproject in Roemenië, waarvoor diverse deskundigen kunnen worden 
ingezet. 
 
9. Het ondersteunen, initiëren en mede uitvoeren van werkbezoeken door onze 
buitenlandse partners aan instellingen voor mensen met een lichamelijke en 
verstandelijke beperking aan Nederland en organisaties met visie op zorg en 
governance.  
 

10. Het werven van nieuwe fondsen voor de projecten. 
 
11. Het onderhouden van contacten met diverse geldverstrekkers en met onze 
contractpartners. 
 

12. Nadrukkelijk aandacht besteden aan onze externe communicatie. 
 
13. Het initiëren van nieuwe projecten in Wit-Rusland 
 
14. In 2016 bestaat de stichting 20 jaar. Hieraan wordt aandacht besteed. 
 
15. De website gaat vernieuwd worden. 
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